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REMESSA OFICIAL E  APELAÇÃO  CÍVEL —  CONCURSO
PÚBLICO  PARA  PREGOEIRO  —  MUNICÍPIO  DE
CAJAZEIRAS – CONVOCAÇÃO — CONSIDERÁVEL LAPSO
TEMPORAL ENTRE O RESULTADO FINAL E A NOMEAÇÃO
—  PUBLICAÇÃO  NO  DIÁRIO  OFICIAL  —
IRRAZOABILIDADE — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO
PESSOAL — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA  —  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  E  DO
RECURSO APELATÓRIO. 

– Fere os princípios da publicidade e da razoabilidade, a convocação
de candidato nomeado para posse apenas por meio de publicação
em Diário Oficial, se já transcorrido certo tempo da homologação
do concurso

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso oficial e
a apelação cível, nos termos do voto do relator. 

RELATÓRIO.

Cuida-se de Remessa Oficial e Apelação Cível, esta interposta pelo
Município  de  Cajazeiras  em face  da  r.  sentença  (fls.  348/352),  que  concedeu  a  ordem
pretendida  por  Denyze Gonsalo  Furtado,  nos  autos  da  Ação de Mandado de Segurança
interposto contra o Município referido.
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Na aludida decisão, o Juízo singular concedeu a liminar pleiteada para
que procedesse a convocação pessoal da impetrante no cargo para o qual foi aprovada, no
prazo de 30 (trinta) dias.

Inconformado  com  o  teor  da  referida  decisão,  o  Município  de
Cajazeiras pugna pela reforma da sentença, arguindo em sede de preliminar a decadência do
direito da impetrante de interpor o presente mandamus, a suspensão da medida que concedeu
a antecipação de tutela por perigo da irreversibilidade do dano ao Município, bem como a
carência de ação por ausência de interesse processual. No mérito, sustenta, em síntese, que o
presente processo não poderia ser julgado procedente, em razão de que em momento algum
houve qualquer prova ou sequer fundamentos robustos e fartos de qualquer desrespeito às
regras contidas no edital do certame público que pudesse acarretar na reabertura do prazo para
realização dos exames médicos e apresentação dos documentos pra a impetrante, não havendo
sequer nenhuma necessidade de notificação pessoal daquela para fins de nomeação.

Sob esses aspectos, projeta a sua pretensão recursal no sentido de ser
reformada a sentença “a quo”.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 353.

Em  parecer  (fls.  359/369)  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela
rejeição das preliminares e no mérito pelo desprovimento da remessa e do recurso apelatório.

É o relatório. 

VOTO. 

Antes de adentramos no mérito recursal, necessário a análise das
preliminares arguidas pelo apelante em suas razões.

PRELIMINARES

1)  DECADÊNCIA  DO  DIREITO  DA  IMPETRANTE  DE
IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA

Aduz  o  recorrente,  que  o  direito  pleiteado  pela  impetrante  está
fulminado pela decadência, uma vez que o ato que ora se impugna é justamente o Edital de
Convocação da própria impetrante e como este foi publicado no site do Município em 18 de
dezembro de 2014, sendo publicado no Diário Oficial do Estado em 20 de dezembro de 2014,
é esta última data, o marco inicial para a contagem da decadência.

Sem razão o apelante.

Conforme bem pontuou a Procuradoria  de Justiça “Em que pese o
presente mandado de segurança ter sido impetrado somente em abril de 2015, a preliminar de
decadência não merece prosperar, na medida em que constitui o fundamento desta impetração
exatamente  o  fato  da candidata  – que  não residia  no município  de  Cajazeiras  –  ter  sido
adequadamente cientificada da sua convocação e ter tido conhecimento desta, apenas, quando
se dirigiu à Secretaria de Administração.
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O  direito  de  impetrar  o  mandado  de  segurança  é  atingido  pela
decadência após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da ciência
inequívoca, pelo interessado, do ato tido por coator. Consta dos autos que a impetrante tomou
conhecimento de que havia perdido o prazo para atender à convocação e consequente tomar
posse no cargo para o qual fora aprovada no dia 03 de fevereiro de 2015. Impetrou o presente
mandado de segurança no dia 22 de abril de 2015. O prazo decadencial, dar-se-ia tão somente
no dia 03 de junho de 2015.”

Portanto, rejeito a preliminar.

2)  SUSPENSÃO  DA MEDIDA QUE  CONCEDEU  A TUTELA
ANTECIPATÓRIA  POR  PERIGO  DE  IRREVERSIBILIDADE  DO  DANO  AO
MUNICÍPIO.

Vê-se que a presente preliminar está ligada intimamente com o mérito
da  demanda,  portanto,  deixo  para  apreciar  a  matéria  aqui  ventilada  quando  do
desenvolvimento da análise meritória.

3)  FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Aduz o apelante, finalmente, que a presente demanda deve ser extinta
sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual.

Mais uma vez sem razão o apelante.

Dinamarco, ao se deter sobre o tema, ensina: “a ideia de interesse de
agir, chamada de interesse processual, está intimamente associada á utilidade da prestação ju-
risdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional”. 

Já Nelson Nery Junior afirma que "Existe interesse processual quan-
do a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa
tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático".

Ora, in casu, a apelada busca a reabertura do prazo de sua convocação
e posse no cargo de Pregoeiro do Município de Cajazeiras, para o qual foi aprovada na 2ª
colocação do concurso  público  e  que não compareceu na  data  marcada  porque não teve
conhecimento da publicação. Portanto, presente o interesse de agir.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Busca a impetrante com a presente ação mandamental, a reabertura do
prazo de sua convocação e posse no cargo de Pregoeiro do Município de Cajazeiras, para o
qual foi aprovada na 2ª colocação do concurso público. 

Argumenta  a  recorrente,  não  residir  em  Cajazeiras  e  que  não
compareceu  na  data  marcada  porque  não  teve  conhecimento  da  publicação  e  que  a
convocação dos candidatos deveria ter sido realizada em forma de intimação pessoal, tendo
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em vista o grande lapso temporal entre a publicação da aprovação e a convocação.

Ao apreciar a controvérsia, o magistrado singular concedeu a ordem
pretendida,  conforme  ressaltado  alhures,  para  que  procedesse  a  convocação  pessoal  da
impetrante no cargo para o qual foi aprovada, no prazo de 30 (trinta) dias, por entender que “a
convocação para nomeação e posse no cargo para o qual a impetrante foi aprovada reveste-se
de  ilegalidade,  uma vez  que exigir  a  consulta  quase diária  à  Imprensa Oficial,  configura
ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade.”

Pois bem. Em que pese a tese defendida pelo Município apelante, a
sentença “a quo” não merece reforma.

Ilógica  seria  a  presunção  de  que  o  candidato,  aprovado  dentro  do
número de vagas inicialmente previstas no Edital, mantivesse uma observação diária sobre os
respectivos atos e publicações decorrentes do concurso, máxime a portaria de convocação ter
sido publicada (20 de dezembro de 2014) cerca de quase 12 (doze) meses após a homologação
do resultado final do concurso. Nesse caso, assim entendemos, transcorrido lapso temporal
considerável entre a divulgação do resultado oficial (11 de dezembro de 2013). Caberia, então
ao Município de Cajazeiras providenciar meios de comunicação que garantisse ao candidato
conhecimento inequívoco da sua convocação. 

Não bastasse isso, o próprio Edital do Certame nº 01/2013 prevê no
item 8 do Capítulo IX – Das disposições Gerais, que:  “O candidato aprovado deve manter
sempre o seu endereço atualizado junto a Secretaria da Administração do Município, a fim de
que possa convocá-lo para comparecer quando for para tratar assunto relacionado à sua
nomeação.”

A propósito,  colhe-se  da  Jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  que  a  matéria  aqui  debatida  encontra-se  pacificada,  consoante  se  infere,  à  título
ilustrativo, dos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  CONVOCAÇÃO  DO
CANDIDATO  PARA NOVA ETAPA DO  CERTAME,  POR  MEIO  DE
PUBLICAÇÃO  EM  DIÁRIO  OFICIAL  DO  ESTADO,  CONFORME
PREVISÃO  EDITALÍCIA.  LONGO  LAPSO  TEMPORAL ENTRE  AS
FASES  DO  CERTAME.  NECESSIDADE  DE  NOTIFICAÇÃO
PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O
STJ firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da
razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público,
mediante  publicação do  chamamento  em diário  oficial  e  pela  internet,
quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do
certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o
candidato  acompanhe,  diariamente,  durante  longo lapso temporal,  as
publicações no diário oficial e na internet" (ms 15.450/df, Rel. Ministro
mauro  campbell  marques,  primeiro  seção,  julgado  em  24/10/2012,  dje
12/11/2012).  2.  Destaca-se  que  os  documentos  que  o  ora  recorrente
instruiu  a  impetração  demonstram  a  sua  alegação  de  que,  desde  a
homologação do resultado final do certame, em 11 de abril de 2013, as
convocações  dos  candidatos  em  cadastro  reserva  se  deram  somente
mediante publicação no diário oficial do estado em 12 de junho de 2015,
cerca de dois  anos após a homologação.  3.  Recurso ordinário provido.
(STJ;  RMS  50.924;  Proc.  2016/0117177-7;  BA;  Segunda  Turma;  Rel.
Min. Herman Benjamin; DJE 01/06/2016) 
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PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ARGUMENTOS  INSUFICIENTES
PARA  DESCONSTITUIR  A  DECISÃO  ATACADA.  CONCURSO
PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APENAS PELO DIÁRIO
OFICIAL.  LAPSO  DE  TEMPO  CONSIDERÁVEL.  AUSÊNCIA  DE
RAZOABILIDADE.  QUEBRA  DA  ISONOMIA.  I.  Esta  corte  firmou
orientação no sentido de que é desarrazoada a nomeação de candidato
apenas por meio de publicação na imprensa oficial, quando transcorrido
lapso  temporal  considerável  entre  a  publicação  da  homologação
do concurso e a nomeação do candidato, conquanto previsto no edital que
as publicações ocorreriam por meio do diário oficial. II. No caso concreto,
embora  exíguo  o lapso entre  a  convocação  da  listagem  inicial  de
aprovados e a segunda, na qual insere-se a impetrante, é inconteste que
contou a primeira leva com não prevista facilidade da intimação pelo site
da  secretaria,  além  de  recebimento  de  correio  eletrônico  pessoal,  a
evidenciar manifesta quebra da isonomia. III. O agravante não apresenta,
no  regimental,  argumentos  suficientes  para  desconstituir  a  decisão
agravada.  lV.  Agravo  regimental  improvido. (STJ;  AgRg-RMS  35.887;
Proc.  2011/0222681-5;  RS;  Primeira  Turma;  Relª  Minª  Regina  Helena
Costa; DJE 29/03/2016) 

Assim, verifica-se que a Administração Pública deixou de observar as
cautelas recomendadas ao caso, afastando-se da  razoabilidade,  sobretudo porque, como é
cediço,  o  ato  de  convocação  de  candidatos  aprovados  deve  se  revestir  da  mais  ampla
publicidade,  visando  evitar  prejuízo  aos  interessados  que  pretendam  assumir  o  cargo
almejado.

Destarte,  fere  os  princípios  da  publicidade  e  da  razoabilidade,  a
convocação de candidato nomeado para posse apenas por meio de publicação em Diário
Oficial, se já transcorrido certo tempo da homologação do concurso.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso apelatório.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa
(Juiz com jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para
substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de
Almeida (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802544-75.2016.8.15.0000
RELATOR : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE : Município de Cajazeiras
ADVOGADO : Rhalds da Silva  Venceslau
APELADO  : Denyze Gonsalo Furtado
ADVOGADO : Em causa própria

RELATÓRIO.

Cuida-se de Remessa Oficial e Apelação Cível, esta interposta pelo
Município  de  Cajazeiras  em face  da  r.  sentença  (fls.  348/352),  que  concedeu  a  ordem
pretendida  por  Denyze Gonsalo  Furtado,  nos  autos  da  Ação de Mandado de Segurança
interposto contra o Município referido.

Na aludida decisão, o Juízo singular concedeu a liminar pleiteada para
que procedesse a convocação pessoal da impetrante no cargo para o qual foi aprovada, no
prazo de 30 (trinta) dias.

Inconformado  com  o  teor  da  referida  decisão,  o  Município  de
Cajazeiras pugna pela reforma da sentença, arguindo em sede de preliminar a decadência do
direito da impetrante de interpor o presente mandamus, a suspensão da medida que concedeu
a antecipação de tutela por perigo da irreversibilidade do dano ao Município, bem como a
carência de ação por ausência de interesse processual. No mérito, sustenta, em síntese, que o
presente processo não poderia ser julgado procedente, em razão de que em momento algum
houve qualquer prova ou sequer fundamentos robustos e fartos de qualquer desrespeito às
regras contidas no edital do certame público que pudesse acarretar na reabertura do prazo para
realização dos exames médicos e apresentação dos documentos pra a impetrante, não havendo
sequer nenhuma necessidade de notificação pessoal daquela para fins de nomeação.

Sob esses aspectos, projeta a sua pretensão recursal no sentido de ser
reformada a sentença “a quo”.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 353.

Em  parecer  (fls.  359/369)  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela
rejeição das preliminares e no mérito pelo desprovimento da remessa e do recurso apelatório.

É o relatório. 
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Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 29 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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